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15 ΜΑΪΟΤ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ὁζίνπ 

ΑΝΓΡΔΟΤ ηνῦ Δξεκίηνπ ἐλ Καιαίλαηο, Ἀπ. 
Παπαρξήζηνπ  
 

Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ 

Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς, Ἀμήν. 

 

      ὁ ξκβ΄ (142) Φαικόο θαί ηό Θεόο Κύξηνο κεηά ηλ ζηίρσλ 

αὐηνῦ. Δἶηα ηά Τξνπάξηα.  

Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ. 

Τλ κνλαζηλ ηὴλ θαιινλὴλ δεῦηε πάληεο, θαὶ ηλ Ἀγγέισλ 

ἰζνζηάζηνλ πίζηεη, θαὶ ἐλ ζεξκνῖο ηνῖο δάθξπζηλ πξνζπέζσκελ 

πηζηνί, θξάδνληεο θαὶ ιέγνληεο· ζενθόξε Ἀλδξέα, ιύηξσζαη ηνὺο 

δνύινπο ζνπ, ἐθ θαθίαο δαηκόλσλ, θαὶ ὁξαηλ ἐρζξλ θαὶ πάζεο 

ἀπεηιῆο· ζὺ γὰξ πέιεηο πάλησλ ἡκλ ἡ ἀληίιεςηο. 

Γόμα. Καὶ λῦλ. 

Οὐ ζησπήζνκελ πόηε, Θενηόθε, ηὰο δπλαζηείαο Σνπ ιαιεῖλ, νἱ 

ἀλάμηνη. Δἰ κὴ γὰξ Σὺ πξνΐζηαζν πξεζβεύνπζα, ηίο ἡκᾶο ἐῤῥύζαην 

ἐθ ηνζνύησλ θηλδύλσλ; Τίο δὲ δηεθύιαμελ ἕσο λῦλ ἐιεπζέξνπο; Οὐθ 

ἀπνζηκελ, Γέζπνηλα, ἐθ Σνῦ· Σνὺο γὰξ δνύινπο ζῴδεηο ἀεὶ ἐθ 

παληνίσλ δεηλλ.  

  

Ὁ Ν΄ (50) Φαικόο. 

  

 Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηνηρίο· Ἀνδρέα Πάηερ ἀεὶ πάνηας ζῷζε, 

Ἀποζηόλοσ. 

ᾨδὴ α΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ὑγξὰλ δηνδεύζαο. 

Ἀλδξέα πακκάθαξ ηῶ Βαζηιεῖ, ηῶ κόλῳ Ἀλάξρσ, θαὶ αἰώλσλ, 

παξεζηεθώο, θαὶ Τνύηνπ θσηὶ ηῶ ηξηζειίῳ, θαηαιακπόκελνο 

πάλησλ κλεκόλεπε. 

 

Ννζνῦληα ηνῖο πάζεζη ηνῖο δεηλνῖο, θαὶ δόθῳ πηαηζκάησλ, 

ζθνηηδόκελνλ ηῶ θσηί, ηῶ ζῶ θώηηζόλ κε ηνῦ ὑκλῆζαη, ηὰ ζὰ, 

Ἀλδξέα ζεόθξνλ, ζαπκάζηα.  

 

Πνλνύκελνλ πάζεζη ηνῖο ςπρῆο, Ἀλδξέα πακκάθαξ, θαὶ ηνῦ 

ζώκαηνο ηνῖο δεηλνῖο, πξνζηξέρσ ηῇ ζθέπῃ ζνπ θξαπγάδσλ, ηὴλ ζὴλ 

γαιήλελ παξάζρνπ θαὶ ζζόλ κε. 

 

https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/04/blog-post_31.html
https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/04/blog-post_31.html
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Θενηνθίνλ. 

Ῥαλίδα ἐιένπο Σνπ, Ἀγαζή, παξάζρνπ κνη Κόξε, ηλ ἐλ 

πάζεζη ραιεπνῖο, ἐκὲ ῥππσζέληα θαὶ ὑζζώπῳ, ηῶ Σῶ κὲ θαζαξὸλ, 

Γέζπνηλα, δένκαη. 

  

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

θνπζίσο πησρεύζαο, ὡο λνπλερὴο, Ὅζηε, ιόγνλ ἐπαθνύζαο 

Κπξίνπ, Ἀλδξέα πάλζνθε, γπλαῖθα, ηέθλα ηε, θαὶ ηὴλ νὐζίαλ 

ἀθῆθαο, θαὶ ὁδὸλ ζσηήξηνλ, ραίξσλ δηήλπζαο. 

 

Ἀπὸ πάζεο θαθίαο, ηλ δπζκελλ, Ὅζηε, ράξηηη Κπξίνπ, 

Ἀλδξέα, ἔκεηλαο ἄηξσηνο· ὅζελ δεόκεζα ηῆο θαθνπξγίαο ηῆο ηνύησλ, 

ηὴλ ζὴλ πνίκλελ θύιαηηε, Πάηεξ, ἀιώβεηνλ.  

 

Πάζεο βιάβεο θαὶ λόζσλ, θαὶ ζπκθνξλ, Ἅγηε, ἅπαληαο 

ιπηξνύζαη ηνὺο πίζηεη, πξνζθαινπκέλνπο ζε· ὅζελ θεθηήκεζα, 

θξνπξὸλ ζὲ Πάηεξ Ἀλδξέα, ἰαηξὸλ θαὶ ζηήξηγκα, πάληεο νἱ δνῦινη 

ζνπ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἀθαηάιεπηνο πέιεη, ἡ Σὴ, Ἁγλὴ, γέλλεζηο, εἰ θαὶ ἑξκελεύνκελ 

ηαύηελ, ἀιι’ ἀλεξκήλεπηνο, κέλεη, Παλάκσκε· δηὸ ηνύο Σὲ 

Θενηόθνλ, πίζηεη θαηαγγέινληαο, ζῶδε πξεζβείαηο Σνπ. 

  

Γηάζσζνλ, ἀπὸ θηλδύλσλ ζνὺο δνύινπο Πάηεξ Ἀλδξέα, ἐθ 

πνιέκσλ δεηλλ θαὶ λόζσλ θαὶ ζιίςεσλ· ζὺ πέιεηο γὰξ πάλησλ ἡ 

πξνζηαζία. 

 

πηβιέςνλ, ἐλ εὐκελεία Παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

ραιεπὴλ ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαὶ ἴαζαη, ηῆο ςπρῆο κνπ ηὸ ἄιγνο. 

  

 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Σὰ ἄλσ δεηῶλ. 

Πξνζηάηεο ζεξκὸο θαὶ ζθέπε θαὶ βνήζεηα, ὑπάξρεηο ἡκλ, 

Ἀλδξέα πακκαθάξηζηε, ἐθηελο βνκελ ζνη, ἐμ ἐρζξλ παληνίσλ 

θαὶ αἱξέζεσλ, θαὶ πάζεο ἄιιεο ῥῦζαη ζπκθνξᾶο, ἡκᾶο ηνὺο νἰθέηαο 

ζνπ δεόκεζα. 
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ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Φσηὶ ηλ ἀγώλσλ ζνπ, θάιαγγαο δαηκόλσλ, ζνθὲ, δηέιπζαο· 

θαὶ ἡκᾶο Ἀλδξέα θώηηζνλ, ηνύησλ ἐθ ηῆο πιάλεο ἐθιπηξνύκελνο. 

 

Δὐθξνζύλῃ παλεύθεκε, πιήξσζνλ ηνὺο πίζηεη ζνί 

θαηαθεύγνληαο, ἐθ θξελλ βιάβεο ιπηξνύκελνο, θαὶ ςπρῆο ηλ 

λόζσλ ηῇ ζῇ ράξηηη. 

 

Ῥσκαιέῳ θξνλήκαηη, πάζε ζνπ Ἀλδξέα ζύ ἀπελεύξσζαο· 

ὅζελ δένκαη ἀλάζηεζνλ, ἐθ παζλ ἀκέηξσλ κὲ πξεζβείαηο ζνπ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἀβιαβῆ κὲ ζπληήξεζνλ, πάζεο πεξηζηάζεσο Παλακώκεηε, ἡ 

ηὸλ Δὔζπιαγρλνλ θπήζαζα, ηὸλ ἁγλὴλ θπιάμαληά Σε Κύξηνλ. 

  

ᾨδή ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ἔκπιεζνλ ραξᾶο, ὢ Ἀλδξέα, ηνὺο ὑκλνῦληάο ζε, θαὶ ηὴλ 

ὑγείαλ ηαῖο δεήζεζη ηαῖο ζαῖο, ςπρῆο παξάζρνπ θαὶ ηνῦ ζώκαηνο 

ηνῖο δνύινηο ζνπ. 

 

Ἵιεσλ ἡκῖλ, ηὸλ Θεὸλ, Πάηεξ, ἀπέξγαζαη, ηνῖο θαζ’ ἑθάζηελ 

ἁκαξηάλνπζηλ· θαὶ γάξ ζὲ πξέζβπλ πξὸο Αὐηὸλ Ἀλδξέα ἔρνκελ. 

 

Παῦζνλ ἀθ’ ἡκλ, ηλ θαθλ πιεζὺλ, ζεόιεπηε, ιηκόλ, 

ζεηζκόλ, πελίαλ, ζάλαηνλ, θαὶ ηὰο αἱξέζεηο, ηαῖο πξὸο Κύξηνλ 

πξεζβείαηο ζνπ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἄιιελ, Ἀγαζή, πξνζηαζίαλ νὐ γηλώζθνκελ, εἰ κὴ Σὲ κόλελ 

ηὴλ θπήζαζαλ, ηὸλ πάλησλ Κηίζηελ ὡο βξνηόλ, ὤ Ἀπεηξόγακε. 

  

ᾨδὴ ζη΄. Σὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Ναὸο, ζνθέ, ηνῦ Θενῦ γεγέλεζαη, ζεαπηὸλ ἐθ ηλ παζλ ζνπ 

θαζαξάο, ηνὺο ζῶ λαῶ πξνζηόληαο ἐλ πίζηεη, ἀῤῥσζηεκάησλ 

παξέρεηο ηὴλ ἴαζηλ, ρξνλίσλ ηε θαὶ ραιεπλ, ἀληαηλ, Ἀλδξέα 

Παηήξ ἡκλ. 

 

Τὰ γήτλα, ζὺ ιηπὼλ θαηῴθηζαο, ἐλ ζπειαίῳ ηῆο Καιάλεο, 

Ἀλδξέα, θαὶ πξνζεπραῖο, ρακεπλίαηο, λεζηείαηο, ηὸλ πνιπκήραλνλ 
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ὄθηλ ἐπάηεζαο, Φξηζηὸλ δνμάδσλ ὅζηηο λῦλ, θαὶ ἀεὶ ζὲ δνμάδεη 

καθάξηε. 

 

Ἀληαηνὶ νὐθ εἶζηλ ἀζζέλεηαη, ηνῖο πξνζπίπηνπζηλ ζνῖο ζείνηο 

ιεηςάλνηο θαὶ γὰξ ηπθινῖο ζνη παξέρεηο ηὸ βιέπεηλ, ιαιεῖλ ἀιάινηο, 

θσθνῖο ηὸ εὐήθννλ, ρσινῖο βαδίδεηλ θαὶ παληί, ἀζζελνῦληη Ἀλδξέᾳ 

ηὴλ ἴαζηλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Σπγραίξνπζηλ, Σὲ Ἀγγέισλ αἱ ηάμεηο, θαὶ ἀλζξώπσλ ἅπαλ 

γέλνο Παξζέλε, ὅηη ζαθο ηὰ ἐπίγεηα πάληα, ηνῖο νὐξαλίνηο ζπλήθζε 

ηῶ ηόθῳ Σνπ, θαὶ πάληεο ἐλ θσλῇ κία, εἰο αἰλαο ηὸ ραῖξε Σνη 

θξάδνκελ. 

  

Γηάζσζνλ, ἀπὸ θηλδύλσλ ζνὺο δνύινπο Πάηεξ Ἀλδξέα, ἐθ 

πνιέκσλ δεηλλ θαὶ λόζσλ θαὶ ζιίςεσλ· ζὺ πέιεηο γὰξ πάλησλ ἡ 

πξνζηαζία. 

 

Ἄρξαληε, ἡ δηὰ ιόγνπ ηὸλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο, ἐπ’ ἐζράησλ 

ηλ ἡκεξλ ηεθνῦζα, δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

  

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Πξνζηαζία ηῶλ Υξηζηηαλῶλ. 

Πξνζηαζία ζὺ παληὸο ηνῦ Βάιηνπ γεγέλεζαη, εὐθξνζύλε ηε 

Φαιθηνπνύινπ θαὶ θαύρεκα, πάλησλ ζθέπε ηλ ξζνδόμσλ θαὶ 

θαηαθπγή· δηὸ θξάδνκελ ζνη ἐλ θιαπζκνῖο, νἱ ἁκαξηάλνληεο Θεῶ 

θαὶ ἀεὶ παξνξγίδνληεο, ῥῦζαη ἡκᾶο πηαηζκάησλ, ιύηξσζαη ηλ 

θηλδύλσλ ηνὺο θαηαθεύγνληαο πηζηο, ὢ Ἀλδξέα ἐλ ηῇ ζθέπε ζνπ. 

  

Πξνθείκελνλ. Τίμιος ἐνανηίον Κσρίοσ ὁ θάναηος ηοῦ Ὁζίοσ 

Αὐηοῦ. 

Ση. Τὶ ἀνηαποδώζωμεν ηῷ Κσρίῳ περὶ πάνηων ὢν 

ἀνηαπέδωκεν ἡμῖν;  

Δὐαγγέιηνλ, ἐθ ηνῦ θαηὰ Λνπθᾶλ (Κεθ. ζη΄ 17-21). 

Τῶ θαηξῶ ἐθείλῳ, ἔζηε ὁ Ἰεζνῦο ἐπὶ ηόπνπ πεδηλνῦ· θαὶ ὄρινο 

πνιὺο καζεηλ αὐηνῦ θαὶ πιῆζνο πνιὺ ηνῦ ιανῦ ἀπὸ πάζεο ηῆο 

Ἰνπδαίαο θαὶ Ἱεξνπζαιήκ θαὶ ηῆο παξαιίνπ Τύξνπ θαὶ Σηδλνο, νἳ 

ἦιζνλ ἀθνῦζαη αὐηνῦ θαὶ ἰαζῆλαη ἀπὸ ηλ λόζσλ αὐηλ· θαὶ νἱ 

ὀρινύκελνη ἀπὸ πλεπκάησλ ἀθαζάξησλ θαὶ ἐζεξαπεύνλην. Καὶ πᾶο 

ὁ ὄρινο ἐδήηεη ἅπηεζζαη αὐηνῦ, ὅηη δύλακηο παξ’ αὐηνῦ ἐμήξρεην θαὶ 

ἰᾶην πάληαο. Καὶ αὐηόο, ἐπάξαο ηνὺο ὀθζαικνὺο αὐηνῦ εἰο ηνὺο 
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καζεηὰο αὐηνῦ, ἔιεγελ· καθάξηνη νἱ πησρνί, ὅηη ὑκεηέξα ἐζηὶλ ἡ 

Βαζηιεία ηνῦ Θενῦ· καθάξηνη νἱ πεηλληεο λῦλ, ὅηη ρνξηαζζήζεζζε· 

καθάξηνη νἱ θιαίνληεο λῦλ, ὅηη γειάζεηε· καθάξηνί ἐζηε, ὅηαλ 

κηζήζσζηλ ὑκᾶο νἱ ἄλζξσπνη, θαὶ ὅηαλ ἀθνξίζσζηλ ὑκᾶο, θαὶ 

ὀλεηδίζσζηλ, θαὶ ἐθβάισζηλ ηὸ ὄλνκα ὑκλ ὡο πνλεξόλ, ἕλεθα ηνῦ 

Υἱνῦ ηνῦ ἀλζξώπνπ. Φαίξεηε ἐλ ἐθείλῃ ηῇ ἡκέξᾳ θαὶ ζθηξηήζαηε· 

ἰδνὺ γὰξ ὁ κηζζὸο ὑκλ πνιὺο ἐλ ηῶ νὐξαλῶ.  

Γόμα. Ταῖο ηνῦ Σνῦ ζίνπ…  

Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ…   

Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. η. Ἐλέηζόν 

με, ὁ Θεός,…   

Μὴ παξίδῃο, Ὅζηε, ηλ νἰθηζηλ ζνπ δεήζεηο, ἀιιὰ βιέςνλ 

θύθισζελ, ηὴλ ἡκλ ἀζζέλεηαλ ζπκπαζέζηαηε, ηὴλ πιεζὺλ ἴαζαη, 

δαηκνλώλησλ ἅκα, παξαιύησλ ἀληάησο ηε, παζρόλησλ ἔλδνμε, θαὶ 

θξελλ ἐθ βιάβεο θαὶ ζιίςεσλ, ηὸ ἄιγνο λῦλ ζεξάπεπζνλ, ηῆο 

ςπρῆο ἡκλ ηὸ ὀιέζξηνλ, ἵλα θαηὰ ρξένο, Ἀλδξέα ζὲ γεξαίξνκελ 

ἀεί, θαὶ ηὰ ζὰ ζαύκαηα πάληνηε, πᾶζη δηεγνύκεζα. 

  

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Σὲ ἐζαύκαζαλ πᾶζαη, ηλ Ἀγγέισλ αἱ ηάμεηο, Ἀλδξέα 

πάλζνθε, πο ὤλ ἐλ ηῇ ζαξθί ζνπ, ηὰο θάιαγγαο δαηκόλσλ, δηαιύσλ 

ἐθξαύγαδεο· ὁ ηλ Παηέξσλ ἡκλ, Θεόο εὐινγεηὸο εἰ. 

 

Ὦ ηνῦ ζαύκαηνο, Πάηεξ, ὡο παιάηηνλ ηόδε ἡγήζσ ζπήιαηνλ, 

ηὴλ πέηξαλ ὡο παζηάδα, ηὰ ῥάθε ὡο πνξθύξαλ, θαὶ γεζόκελνο 

ἐςαιιεο· ὁ ηλ Παηέξσλ ἡκλ, Θεόο εὐινγεηὸο εἰ. 

 

Εάιεο πάζεο θαὶ πιάλεο, δηαβόινπ, πακκάθαξ, θαὶ ἐμ 

αἱξέζεσλ, ἀλζξώπσλ ςεπδνιόγσλ, ἡκᾶο ῥῦζαη Ἀλδξέα, ηῶ Φξηζηῶ 

ἵλα ςάιισκελ· ὁ ηλ Παηέξσλ ἡκλ, Θεόο εὐινγεηὸο εἰ. 

 

Θενηνθίνλ. 

λ ὁδῶ, ἐλ ζαιάζζῃ, ἐλ ἀέξη, ἐλ πόιε, ἤ ἐλ ἐξήκῳ ηε, ηνὺο 

ὄληαο ζῶδε Πάηεξ, Ἀλδξέα ἐθ Παξζέλνπ, ηῶ ηερζέληη 

θξαπγάδνληαο· ὁ ηλ Παηέξσλ ἡκλ, Θεόο εὐινγεηὸο εἰ. 

  

ᾨδὴ ε΄. Σὸλ Βαζηιέα. 

Ἀπὸ θαθίαο ηῆο ηλ ἀλζξώπσλ Ἀλδξέα, ἀπὸ θζόλνπ ῥῦζαη κε 

ηξηζκάθαξ, ἵλα ζὲ γεξαίξσ, ηὸλ κέγαλ κνπ πξνζηάηελ. 
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Πξνζηάηεο πάλησλ, ζὺ ηλ πηζηλ ὦ Ἀλδξέα, ηλ ὑκλνύλησλ 

ζε θαὶ εὐθεκνύλησλ, πέιεηο δηαζῴδσλ αὐηνὺο ἐθ πάζεο βιάβεο. 

 

 πνδεγὸο ζύ, θαὶ θο ὑπάξρνλ πακκάθαξ, ραιεπεῖο ἐλ 

ρξόλνηο ηνῦ ιανῦ ζνπ, ζηήξημνλ Ἀλδξέα ἡκᾶο ξζνδνμίᾳ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Σεζαξθσκέλνο ὧλ, ηλ ἁπάλησλ ὁ Κηίζηεο, ἐθ λεδύνο Σῆο 

Παξζελνκήησξ, πάληαο Σὲ δνμάδεηλ, δηδάζθεη εἰο αἰλαο. 

  

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Τὴλ ἔξεκνλ Ἀλδξέα, ζνῖο δάθξπζηλ ηνῖο ζείνηο, ὡο ἀιεζο ζὺ 

θαηήξδεπζαο· ὅζελ κε, κεηαλννῦληα ζὺλ δάθξπζη ζζνλ δένκαη. 

 

 θύιαμ ηῆο Καιάλεο, ηνῦ Βάιηνπ ηε ἡ δόμα, Φαιθηνπνύισλ 

ηὸ θαύρεκα ἔλδνμε, Ἀλδξέα ζθέπε ηνὺο πίζηεη πξνζθαινπκέλνπο ζε. 

 

Λαὸο Ἀθαξλαλίαο, ζὺλ πάζῃ ηῇ ιιάδη, ηὰ ζὰ γεξαίξεη 

Ἀλδξέα ζαπκάζηα, θαὶ πξνζθπλεῖ ζνπ ζεόθξνλ ηὰ ζεία ιείςαλα. 

 

ιόθσηνο ηξηζκάθαξ, Τξηάδη ηῇ Ἁγίᾳ, παξεζηεθὼο ζὺ 

Ἀλδξέα κλεκόλεπε, ηνὺο δενκέλνπο ζνῦ πίζηεη, ἀρξείνπο δνύινπο 

ζνπ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὑπέξιακπξε Μαξία, ἡ ζθέπε ξζνδόμσλ, ηνῦ νὐξαλνῦ θαὶ 

ηῆο γῆο ἡ Βαζίιηζζα, ηνὺο Θενηόθνλ εἰδόηαο Σὲ ζῶδε πάληνηε. 

  

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζο, καθαξίδεηλ Σε ηὴλ Θενηόθνλ, ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαὶ παλακώκεηνλ θαὶ κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκλ. Τὴλ 

ηηκησηέξαλ ηλ Φεξνπβείκ θαὶ ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηλ 

Σεξαθείκ, ηὴλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηὴλ ὄλησο 

Θενηόθνλ Σέ κεγαιύλνκελ. 

 

Τνῖο Ἀλδξέα κάθαξ ηῶ ζῶ λαῶ, ηῶ ἐλ ηῶ ζπειαίῳ, ἐξρνκέλνηο 

θαὶ ηὴλ ζεπηήλ, κλήκελ ζνπ ηεινῦζη, πηζηνῖο εἰξήλελ δίδνπ, ὑγείαλ 

θαὶ ηνῖο πᾶζη, Πάηεξ ηὴλ ἄθεζηλ. 
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Γεῦηε ηὴλ εἰθόλα ηὴλ ἱεξάλ, ζείνπ ηε Ἀλδξένπ, ἀζπαζώκεζα 

εὐιαβο, βξύεη ηὰο ἰάζεηο, παληὶ ηῶ δενκέλῳ, ηνὺο δαίκνλαο δηώθεη, 

ζῴδεη ηνὺο ἅπαληαο. 

 

Γεῦηε νἱ ὀρινύκελνη ἐθ παζλ, θξελλ ηε ηῆο βιάβεο, θαὶ 

καγείαο ηῆο θνβεξᾶο, λόζνηο ἀληαηνῖο, πξνζπέζσκελ ἐλ πίζηεη, 

Ἀλδξένπ ηνῖο ιεηςάλνηο, ιάβσκελ ἴαζηλ. 

 

Φαίξνηο κνλαδόλησλ ἡ θαιινλή, θαὶ ηλ Ἀζσκάησλ 

ἰζνζηάζηνο ἀιεζο· ραίξνηο ξζνδόμσλ ηὸ ζηήξηγκα θαὶ δόμα, 

Ἀλδξέα ζενθόξε, ζῶδε ηνὺο δνύινπο ζνπ. 

 

Φαίξνηο ηῆο Καιάλεο ὁ ζεζαπξόο, θαὶ Φαιθηνπνύισλ, ὁ 

πξνζηάηεο θαὶ βνεζόο, θαὶ παληὸο ηνῦ Βάιηνπ ηὸ θαύρεκα ηὸ κέγα, 

Ἀλδξέα ζενθόξε, ζθέπε ηνὺο δνύινπο ζνπ. 

 

Σνῦ ἐλ ηῶ ζαλάηῳ ηῇ θνβεξᾷ, ὥξα ὥζπεξ ζέιαο, θαὶ ὡο ἥιηνο 

θαεηλόο, ιάκςαληνο πξνζώπνπ, θαὶ ὡο ππξζὸο πξὸο ὕςνο, θο 

δείμαληνο Ἀλδξέαλ, πάληεο ηηκήζσκελ. 

 

Τνύο ζέ ἀγαπληαο εἰιηθξηλο, Ὅζηε Ἀλδξέα, ἐθ πνιέκσλ θαὶ 

ηνῦ ζεηζκνῦ, πιάλεο, ἀλνκβξίαο, ιηκνῦ θαὶ ηηκσξίαο, ἀπάιιαμνλ 

εἰξήλελ, λέκνλ ηνῖο δνύινηο ζνπ. 

 

Σὺλ Ἀγγέινηο, Μάξηπζη, Ἀζθεηαῖο, Ὅζηε Ἀλδξέα, Ἀπνζηόινηο 

θαὶ Βαπηηζηῇ, ζὺλ πᾶζη Ἁγίνηο, κεηὰ ηῆο Θενηόθνπ, Φξηζηὸλ ἀεὶ 

δπζώπεη, ζώζαη ηνὺο δνύινπο ζνπ. 

 

Πᾶζαη ηλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, 

Ἀπνζηόισλ ἡ δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, 

πνηήζαηε πξεζβείαλ εἰο ηό ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

  

Σό Σξηζάγηνλ….. 
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Ἀπνιπηίθηνλ. Ἦρνο α΄. Σῆο ἐξήκνπ πνιίηεο. 

Τῆο Καιάλεο νἰθήησξ θαὶ ἐλ ζώκαηη Ἄγγεινο, θαὶ 

Φαιθηνπνύινπ ηὸ θιένο, δόμα Βάιηνπ θαὶ θαύρεκα, ὑπάξρεηο ὡο 

Ἀλδξέα ἀιεζο, δηὸ θαὶ εὐθεκνῦκελ ζὲ πηζηο· ζεξαπεύεηο γὰξ 

λνζνῦληαο θαὶ πεηξαζκλ ιπηξνύζαη ηνὺο βνληαο ζνη· δόμα ηῶ 

δεδσθόηη ζνη ἰζρὺλ, δόμα ηῶ ζὲ ζαπκαζηώζαληη, δόμα ηῶ ἐλεξγνύληη 

δηά ζνῦ πᾶζηλ ἰάκαηα. 

  

  

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Πάζεο ἀπεηιῆο ηνῦ δπζκελνῦο, πάζεο ἁκαξηίαο θαὶ πιάλεο, 

πάζεο αἱξέζεσο, ιύηξσζαη ηνὺο δνύινπο ζνπ, Ἀλδξέα Πάηεξ ἡκλ· 

ηὸλ Θεὸλ γὰξ ὀξγίδνληεο, ῥᾳζύκῳ θαξδίᾳ, ἔξγα κὴ πξνζθέξνληεο, 

ηῆο κεηαλνίαο Αὐηῶ· ὅζελ δπζσπνῦκελ ζε κάθαξ, Τνῦηνλ ἐλ ἡκέξᾳ 

ηῆο δίθεο, ἵιεσλ ἀπέξγαζαη ηνῖο δνύινηο ζνπ. 

 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη, ηὰο δεήζεηο ηλ δνύισλ Σνπ, θαὶ 

ιύηξσζαη ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

 

Τὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ, εἰο Σὲ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, 

θπιάμόλ κε ὑπὸ ηὴλ ζθέπελ Σνπ. 

  

Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ 

Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς, Ἀμήν. 

 

 

  

  


